
 

 

 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ ๕๖140 โทร 0 5449 7228                                          
ที ่  พย 0632/654                             วันที ่  30  สิงหำคม  ๒๕๖๔             

เรื่อง   รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมคู่มือและกรอบแนวทำง  

         (รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 30  สิงหำคม   ๒๕๖๔) 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปง 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้จัดท ำกรอบแนวทำงและคู่มือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง และได้
ประกำศนโยบำยของผู้บริหำร ในกำร “ต่อต้านทุจริต สร้างจิตส านึก คนสาธารณสุขไม่โกง” ซึ่งส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้ชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดได้เข้ำใจแนวทำงและให้ควำมร่วมมือใน
กำรถือปฏิบัติ เพ่ือควำมโปร่งใสขององค์กร  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง มำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก ำหนดเรื่องส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบ
บ่อย ๔ มำตรกำรส ำคัญดังต่อไปนี้ 

๑. มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร 
๒. มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน 
๓. มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
๔. มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ 
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปงไม่พบปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับ

ซ้อน แต่มีกำรมำตรกำรแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
๑. ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในต ำแหน่ง 
 - มีประมวลจริยธรรมและกำรห้ำมผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรใช้หลักโปร่งใสในกำรใช้อ ำนำจในกำรปฏิบัติรำชกำร ไม่ว่ำกำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรองค์กร (Good 
Government)  

๒. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยใน/ตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีกำรวำงระบบและ
ติดตำม ประเมินผล ทุกไตรมำส หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรจะน ำปัญหำหรือ
ควำมเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมำก ำหนดเป็นปัญหำขององค์กรเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไข และแนวทำงใน
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ำมำวิเครำะห์ในกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน แต่
จำกกำรประเมินในรอบที่ผ่ำนมำไม่พบปัญหำในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงำนจึงไม่มีแผนกำรปรับปรุง
ในกรณีดังกล่ำว  

 
 
 

๒./...๓. ก ำกับ ตรวจสอบ... 
 
 



  
 

-๒- 
 

๓. ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ นอกจำกกำรตรวจสอบตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้ก ำชับให้ผู้เกี่ยวข้องในกำร
จัดหำพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีกำรแสวงหำประโยชน์ กำรรับผลประโยชน์ กำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่ง
และหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง หำกมีกรณีดังกล่ำว ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปงจะด ำเนินกำรสืบสวน หำกมีมูลจะ
ด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่ำงเด็ดขำด  ตลอดจนมีแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมขัดแย้งระหว่ำงบทบำทโดยหำกผู้มีหน้ำที่หรือด ำรงต ำแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อกำรเกิด
ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อำจจูงใจ ชักน ำสู่กำรกระท ำผิด ต้องถอนตัวจำกกำรเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ งดแสดงควำมคิดเห็น ละเว้นกำรให้ค ำปรึกษำ และงดออกเสียง 

๔. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในสังกัด ให้ปฏิบัติงำนและด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรมำ               
ภิบำล และมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม 

๖. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่อง เชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
เป็นต้น 

กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปง มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีกำรตรวจสอบ ประชุม ทบทวน
ควำมเสี่ยงขององค์กรทุกไตรมำส หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินงำนในกรณีต่ำงๆ คณะกรรมกำรจะ
น ำปัญหำหรือควำมเสี่ยงที่ตรวจพบ มำก ำหนดเป็นปัญหำขององค์กรเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไข โดยกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอำจจะเกิดกำรทุจริตที่จ ำเป็นต้อ ง
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำดังนี้ 
๑. เวียนแจ้งให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติ 
๒. ขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และด ำเนินกำรต่อไป 
                                     

               
                    (นำยประสำท  กันชัย) 
                                                    นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
 
                                                                - ทราบ / อนุมัติ 

                                                           
                                                           (นำยจีรศักดิ์  แก้วค ำปำ) 
                                              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน                                    
                                                             สำธำรณสุขอ ำเภอปง     
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร ์มกำรขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน ่วยงำนในรำชกำรบร ิหำรส่วนภูมิภำค  
ส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

ตำมประกำศส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
เร ื่อง แนวทำงกำรเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2561 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบร ิหำรส่วนภูมิภำค ส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มกำรขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงำน  :  งำนบริหำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
วัน/เดือน/ป ี   :  30   สิงหำคม   ๒๕๖๔ 

 
หัวข ้อ :   รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมคู่มือและกรอบแนวทำง  
(รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 30 สิงหำคม  ๒๕๖๔) 

 
 
รำยละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสำรแนบ) 

           รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมคู่มือและกรอบแนวทำง         
(รอบท่ี 2 ตัดยอด ณ วันที่ 30 สิงหำคม  ๒๕๖๔) 

 
 

Link ภำยนอก   : ไม ่มี 
หมำยเหต ุ  :  - 

 
ผู้รับผิดชอบกำรใหข้อม ูล                                           ผู้อน ุม ัติรับรอง 
                                                   

                                              
    (นำยประสำท  กันชัย)                                     (นำยจีรศักดิ์  แก้วค ำปำ) 

       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร        ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
         วันที่ 30  สิงหำคม     ๒๕๖๔                                 รักษำรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอปง                                              
                                                                                         วันที่  30 สิงหำคม   ๒๕๖๔ 
 
 

                        ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้เผยแพร่ 

     
  (นำยประสำท  กันชัย) 

                                 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
    วันที่   30 สิงหำคม  2564 

 
 


